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Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 
Ειδικό πεδίο Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Εφαρμογή Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) σε διοικητικές διαδικασίες



Ευρωπαϊκή Ένωση & Ηλεκτρονική δικαιοσύνη

• Υπό συζήτηση από το 2007
• Πολυετές πρόγραμμα δράσης 2009-2013 



Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
(Πολυετές πρόγραμμα δράσης 2014-2018)

❖ Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον
τομέα της δικαιοσύνης

❖ Πρόσβαση σε δικαστήριο και εξωδικαστικές
διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις

❖ Επικοινωνία μεταξύ δικαστικών αρχών





Ελληνική ηλεκτρονική δικαιοσύνη

❖ Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΣΔΔΥ (http:// www.solon.gov.gr & http:// 
www.adjustice.gr)

❖ Ολοκλήρωση Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και 
Διάθεσης των Πρακτικών συνεδριάσεων  Δικαστηρίων (πολιτικών & 
ποινικών) (http:// www.ospd.gr) 

❖ Ψηφιοποίηση και διασύνδεση των Καταστημάτων Κράτησης
❖ Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων & 

καταδικασθέντων προσώπων («βραχιολάκια»)
❖ Εθνικό Ποινικό Μητρώο (http:// www.ncris.gov.gr)
❖ Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα πολιτικά & διοικητικά 

δικαστήρια.
❖ Συμμετοχή στο e-CODEX της Ε.Ε. (http://www.e-codex.eu)   

http://www.e-codex.eu/
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Προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης και τη 
χρήση  ΤΠΕ 

❖ Μη επαρκής εφαρμογή ή μη ολοκληρωμένη ενσωμάτωση έργων
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

❖ Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης

❖ Υστέρηση στη χρήση ΤΠΕ στη διαχείριση των υποθέσεων

❖ Υστέρηση στη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαστηρίων-
διαδίκων

❖ Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη του έργου,

❖ Έλλειψη βασικών υποδομών υποστήριξης συστημάτων

❖ Έλλειψη ουσιαστικής εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού



Νέα έργα στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης

❖ Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 
δικαστικών υποθέσεων στα πολιτικά και ποινικά 
δικαστήρια 

❖ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια 
και σωφρονιστικά καταστήματα

❖ Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των 
εκθεμάτων των Δικαστηρίων 



Οφέλη μετάβασης στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη: 

❖ διευκόλυνση πρόσβασης στη Δικαιοσύνη

❖ αύξηση ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης

❖ διαφάνεια

❖ ανάκτηση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

❖ συνεχής υποστήριξη έργου δικαστών, δικαστικών 
υπαλλήλων και δικηγόρων 

❖ σημαντική μείωση διοικητικού κόστους & δαπανών για 
πολίτες και επιχειρήσεις  




